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1) Introdução Pesquisa de artigos técnicos sobre o assunto:



Curso de Mestrado oferecido pela 
Universidade do Minho com a colaboração 
da Universidade Politécnica da Catalunha e 
Universidade de Praga.



2) Compósitos Estruturais
Compósito é uma combinação, proposital (ou não) de dois 
ou mais micro/macro  constituintes que diferem na forma e 
composição química, são essencialmente insolúveis uns nos 
outros e apresentam interfaces bem definidas.
Apresenta duas fases: 
Fase contínua, material relativamente dúctil e tenaz, 
chamada de matriz;
Fase fibrosa-particulada relativamente frágil e resistente, 
chamada de reforço.
A fase dispersa (reforço), presente num teor máximo de 80% 
em volume, suporta de fato as cargas aplicadas ao material-
componente e que são transferidas pela matriz através da 
interface matriz-fibra ou partícula.
Naturais: madeira, bambu, osso e dente.
Estruturais: laminados fibra-resina.



3) Reforço Estrutural usando 
Compósitos

Viaduto sobre a Rodovia 
Washington Luiz
(em conjunto com a ENESCIL) 

Centro Britânico
(em conjunto com escritório Aluízio 
D´Avila)



Hospital Sírio Libanês
(em conjunto com Eng. Cesar 
Pereira Lopes)

Hospital Albert Einstein
(em conjunto com Eng. Cesar 
Pereira Lopes)



4) Perdas Recentes no Patrimônio Histórico

Áquila (Itália):Um brasileiro lá presente 
declarou: "Existem prédios na região que foram 
construídos no século 15, no século 16, no século 
17, igrejas muito antigas. Eles não estavam 
preparados para esse tipo de acidente“. 
(abril/2009)
São Luis do Paraitinga (SP): Fundada em 1769, a 
cidade, próxima a Taubaté, tinha cerca de 90 
casas térreas e sobrados tombados pelo 
patrimônio histórico de São Paulo. A igreja matriz 
São Luiz de Tolosa, construída no século 19, ruiu 
devido a enchente do Rio Paraitinga que alagou a 
cidade. Estima-se que 70 prédios históricos 
tenham sido destruídos (janeiro/2010).



Áquila (Itália)

S.L. Paraitinga (SP)



Salvador (BA) – Igreja de São Francisco

5) Soluções Convencionais



Missiones (ARGENTINA) – San Ignacio Mini



6) Vantagens e Cuidados no Uso de 
Compósitos 

Vantagem: pouca interferência com a arquitetura.

O sistema de reforço com fibra de 
vidro é ideal para o reforço de 
edifícios históricos e para ser 
aplicado em substratos com baixa 
resistência (alvenaria e pedra 
natural).
A alta resistência do compósito 
garante a transferência de carga 
do tecido para o substrato através 
da formação de microfissuras. 



Cuidado: evitar delaminação.
“A estrutura deve ser permeável ao vapor de 

água de dentro para fora”

Vitruvius (arquiteto e engenheiro romano, 
aprox. 50 AC)



7) Reforço de Alvenarias
Ensaios de bloquetes e de abóbadas









Reforço de alvenaria contra terremoto



Analogia com Alvenaria Armada (proposta)

Pontos de ferro vertical: ligação das paredes, 
lateral das janelas e portas, espaçamento= 6* 
espessura.



Alvenaria Armada (ferro + graute): canaleta superior,
vergas e contravergas e furos com ferros verticais.



8) Casos S & P

 Aqueduto Nottolini - Lucca, Itália

 Ponte Ad Arco - Verona, Itália

 Torre de Assisi, Itália

 Ponte Ferroviária – Vila Velha de 
Rodão, Portugal

 Barnes, Índia

 Moscou, Rússia

 Darmstadt, Alemanha



Aqueduto 
Nottolini

Ponte Ad Arco



Torre de 
Assisi

Ponte Ferroviária, 
Portugal



Barnes, India



Moscou, Rússia



Darmstadt, 
Alemanha



9) Casos ESCALE (projeto)

 Reforço para abertura de vão em 
alvenaria

 Reforço em laje mista



Abertura de vão
(USP – R. Maria Antonia)



Reforço de Laje Mista
(Engeti Engenharia)



Projeto de reforço das lajes mistas



10) Conclusão

Vamos estudar !

 Vamos aplicar !

 Vamos difundir !

 Agradeço a S & P Clever Reinforcement

 Agradeço ao Eng. Filipe Dourado (Portugal)

 Agradeço ao Eng. Arnoldo Wendler Filho (Wendler Projetos)

 Agradeço ao Eng. Natan (IE)

 Agradeço aos engenheiros que incentivam a aplicação de compósitos

 Nosso site: www.escale.eng.br

 Obrigado a todos !

http://www.escale.eng.br/

